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Summary

Men in general like to adorn them to 

women who want to betrothal and to ap-

pear beautiful appearance as good as one 

of the most important reasons for choos-

ing a woman is her beauty. However, there 

was a significant increase in fraud in the 

sermon of women, which may be difficult 

to control with the large number of beauty 

centers that have spread in cities, especial-

ly in Iraq, which contributed to changing 

the features of the face and body, and the 

problem was further complicated by the 

great development in the art of decorating 

(makeup), which arrived It is dangerous in 

this aspect that women resort to cosmetic 

or decorating (makeup) before marriage 

or when betrothed to falsify the suitor, and 

this topic was chosen to demonstrate the 

legitimate dimensions of fraud when The 

sermon of women. Undoubtedly fraud 

is prohibited by law, but the birth defects 

that women do not know, are not fraud-

ulent other than the disadvantages that 

hide, whether genetic, chronic diseases, 

or infectious diseases. The cosmetic op-

erations may be permissible in cases, for 

example, in the case of removing a defect 

or to remove distortion that causes social 

or psychological embarrassment. Taking 

into account that the girl sat on the suit-

or, and then married, it is the choice, if he 

wants, there is no trace of fraud in mar-

riage, and if he wants to annul.

❊ ❊ ❊
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امللخص

لهـم  تتزيـن  أن  العمـوم  يحبـون يف  الرجـال  أن 

املـرأة التـي يريـدون خطبتها وأن تظهـر باملظهر 

الجميـل الحسـن حيـث  أن أحـد أهـم دواعـي 

اختيـار املـرأة هـو جاملهـا. لكـن لوحـظ زيـادة 

كبـرة يف التدليـس عند خطبـة النسـاء بدرجة  قد 

يصعـب ضبطهـا مـع كـرة مراكـز التجميـل التي 

انتـرت يف املـدن انتشـاًرا كبـرًا، وال سـيام يف 

العـراق والتـي أسـهمت يف تغيـر مالمـح الوجه 

الكبـر  التطـور  تعقيـًدا  املشـكلة  وزاد  والبـدن، 

إىل  وصـل  الـذي  (املكيـاج)،  التزيـن  فـن  يف 

إظهـار  يف  أسـهمت  جـًدا،  متقدمـة  مسـتويات 

النسـاء عىل غـر مظهرهن أو شـكلهن الحقيقي.

ولعـل الخطـورة يف هـذا الجانب أن تلجأ النسـاء 

إىل عمليـات التجميل أو التزيـن (املكياج) قبل 

الـزواج أو عنـد الخطوبة للتدليـس عىل الخاطب 

ولهـذا تـم أختيـار هـذا املوضـوع لبيـان االبعـاد 

الرعيـة للتدليـس عنـد خطبـة النسـاء. مـام ال 

شـك فيـه التدليـس محـرم رشًعـا لكـن العيـوب 

مـن  ليسـت  املـرأة،  تجهلهـا  التـي  الخلقيـة 

التدليـس بخـالف العيـوب التـي تخفيهـا سـواء 

أمـراض  أو  مزمنـة،  أمـراض  أو  وراثيـة،  أكانـت 

معديـة. وإن عمليات التجميـل تجوز يف حاالت 

مثـال يف حالة إزالة عيب أو إلزالة تشـويه يسـبب 

حرجـاً اجتامعياً أو نفسـياً.  مع مراعاة إن دلسـت 

الفتـاة عـىل الخاطـب، ثـم تزوجها، فهـو بالخيار 

إن شـاء ريض بـه، فـال أثـر للتدليـس يف النكاح، 

وإن شـاء فسـخ.

❊ ❊ ❊
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املقدمة

الحمـد للـه الـذي أرسـل الرُسـل بالحـق، وأنزل 

عليهـم الرائـع لتحقيـق الحـق، وأعـىل الحـق 

ونـر أصحابـه ودحـض الباطل وخـذل أحزابه.

والصـالة والسـالم عـىل مـن ُختمـت بـه النبوات 

عليـه  اللـه  أنـزل  الرسـاالت،  برسـالته  وأكملـت 

كتابـه وأوحـى إليـه وأرسـله بالهدى وديـن الحق 

ليظهـره عـىل الديـن كلـه ولـو كـره الكافرون.

وأصـي وأسـلم عـىل جميـع األنبياء واملرسـلن 

الذيـن جعلهـم اللـه أزىك الناس سـرًة وأطهرهم 

رسيـرة اصطفاهـم لتبليـغ رسـالته وهدايـة عبـاده 

يف  والخـران  ُهداهـم،  يف  النجـاة  فجعـل 

مخالفتهـم والطاعـة يف إكرامهـم، فضلهـم عـىل 

سـائر البر بالنبوة، واصطنعهم لنفسـه بالعصمة. 

بعد: أمـا 

فـإن بعـض النفـوس متيـل إىل تحصيـل املنافع 

بوسـائل شـتى، يقودهـم يف هذا مقولـة ميكافيي 

الشـهرة (الغايـة تـرر الوسـيلة)،وميكافيي هـو 

برنـاردو دي  نيكولـو دي  بالويكبيديـا  وكـام ورد 

 Niccolò di Bernardo :ماكيافيـّي (باإليطاليـة

dei Machiavelli)  (3 مايـو 1469 - 21 يونيـو 

1527) ولـد وتـويف يف فلورنسـا،  كان مفكـرا 

وفيلسـوفا سياسـيا إيطاليـا إبـان عـر النهضـة. 

أصبح مكيافيي الشـخصية الرئيسـية واملؤسـس 

أصبحـت  والـذي  الواقعـي،  السـيايس  للتنظـر 

السـيايس.  العلـم  دراسـات  عصـب  بعـد  فيـام 

أشـهر كتبه عـىل اإلطـالق، كتاب األمـر، والذي 

كان عمـالً هـدف مكيافيي منـه أن يكتب نصائح 

لــلحاكم ، نُـَر الكتـاب بعـد موتـه، وأيـد فيـه 

فكـرة أن ماهـو مفيـد فهـو رضوري، والتـي كان 

والواقعيـة  للنفعيـة  مبكـرة  صـورة  عـن  عبـارة 

السياسـية. ولقـد فُصلـت نظريـات مكيافيـي يف 

القـرن العريـن .  وال يبـايل بعضهـم بالـرر 

تنصـب  عنايتـه  فجـل  باآلخريـن،  يلحـق  الـذي 

عـىل منافعـه الذاتيـة فحسـب.

أنواعـه  بجميـع  الغـش  املتبعـة  الوسـائل  ومـن 

وأشـكاله، ومن ذلك التدليـس، وإن كان التدليس 

يختلـف يف طبيعته عن الغش مـن حيث املفهوم 

والخصائـص، إال أن هناك خيوطًا مشـركة تجمع 

. بينهام

املعامـالت  مـن  كثـرًا  التدليـس  شـمل  وقـد 

واألفعـال واألقوال، ومام شـمله التدليس: النكاح 

التدليـس  حـاالت  زادت  وقـد  بـه،  يتعلـق  ومـا 

زيـادة كبـرة قـد يصعـب ضبطهـا مع كـرة مراكز 

التجميـل التـي انتـرت يف املدن انتشـاًرا كبرًا، 

وال سـيام يف العـراق، إذ صـارت هـذه املراكـز 

تعمـل مـن دون وازع من قيم أخالقيـة أو قانونية، 

وأسـهمت يف تغيـر مالمـح الوجه والبـدن، وزاد 

املشـكلة تعقيـًدا التطـور الكبـر يف فـن التزيـن 

(املكيـاج)، الـذي وصـل إىل مسـتويات متقدمة 

غـر  عـىل  النسـاء  إظهـار  يف  أسـهمت  جـًدا، 

مظهرهـن أو شـكلهن الحقيقـي.

ولعـل الخطـورة يف هـذا الجانب أن تلجأ النسـاء 

إىل عمليـات التجميل أو التزيـن (املكياج) قبل 
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الـزواج أو عند الخطوبـة للتدليس عىل الخاطب، 

فـكان ال بـد مـن الوقوف عنـد هذه الحالـة وبيان 

مـا هـو مروع منـه وما هـو غر مـروع يف هذا 

التدليـس يف ضـوء  (أحـكام  املعنـون:  البحـث 

عمليـات التجميل وزينة النسـاء( 

وهناك عدد من الدراسات السابقة، وهي:

1- أحـكام صـور التدليـس املعـارصة يف عقـود 

مـوىس  بسـام  مقارنـة،  فقهيـة  دراسـة  الـزوج- 

اإلسـالمية  الجامعـة  ماجسـتر،  رسـالة  النـزيل، 

2010م. والقانـون،  الريعـة  كليـة  بغـزة، 

2- التدليـس يف الـزواج وعقوباتـه، فيصـل عبـد 

اللـه مكـدي السـبيعي، رسـالة ماجسـتر، جامعة 

نايـف للعلـوم األمنيـة، كليـة الدراسـات العليـا، 

2012م، وهـي رسـالة يف القانـون.

يف  التدليـس  عـىل  املرتبـة  الفقهيـة  اآلثـار   -3

املعامـالت املاليـة واألحوال الشـخصية، باسـم 

عـي حسـن بطـي، أطروحـة دكتـوراه، الجامعـة 

العراقيـة، كليـة العلـوم اإلسـالمية، 2018م.

الرعيـة  األحـكام  تناولـت  الثـالث  والرسـائل 

بعامـة،  الـزواج  يف  بالتدليـس  املتعلقـة  العامـة 

إال أنهـم مل تركـزا عـىل التدليـس عنـد الخطوبة، 

ومل تتنـاوال جميـع أشـكال التدليـس الحاصلـة، 

فضـالً عـن أن الرسـالة األوىل اتصفـت بالغلـو 

يف األحـكام وبضعـف الرجيحـات والسـيام يف 

املسـائل املعـارصة التـي خالفـت أقـوال أغلب 

العلـامء. 

واشـتمل هذا البحـث بعد هذه املقدمـة املوجزة 

عىل ثالثـة مطالب:

املطلب األول: تعريف التدليس.

املطلب الثاين: الضوابط الرعية يف التجميل.

املعـارص  التجميـل  أشـكال  الثالـث:  املطلـب 

منهـا. الرعـي  واملوقـف 

ثـم خامتـة البحـث التـي تضمنـت أهـم النتائـج 

والتوصيـات. وصـىل اللـه عـىل سـيدنا محمـد 

وعـىل آلـه وصحبـه وسـلم. واللـه الهـادي إىل 

سـواء السـبيل.

❊ ❊ ❊



»أحكام التدليس يف ضوء عمليات التجميل وزينة النساء»

52      | مصطفى رحيم ظاهر.......................................................................

املطلب األول: تعريف التدليس	 

يتعلـق بتعريـف التدليـس تفريعـات عـدة، لذلك 

سـأختر عىل تعريـف التدليـس يف اللغة والفقه 

والقانـون، بذكر أبـرز التعريفـات وأرجحها.  

أوالً: التدليس يف اللغة:

قال ابن فـارس: »الدال والالم والسـن أصل يدل 

عىل سـر وظلمة، فالدلس: دلس الظالم«(1(.

أي أن أصـل التدليـس هـو الظلمـة(2(، ثـم صـار 

يطلـق عـىل املخادعـة، لذلـك قيـل: »فـالن ال 

يُدالِسـَك، أي: ال يخادعـك«(3(، ثـم أطلـق عـىل 

الخيانـة والغـدر (4(.

وانسـحب هذا املفهوم عـىل املعامالت املالية، 

َس البائُع تدليسـاً: كتم عيب السـلعة  فقالـوا: »َدلَـّ

(1( مقاييس اللغة، أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا، 

الفكر،  دار  هارون،  السالم  عبد  تحقيق  (ت395هـ)، 

بروت، 1399هـ-1979م: مادة (دلس)296/2. 

الديـن  مجـد  الطاهـر  أبـو  املحيـط،  القامـوس   )2)

محمـد بـن يعقـوب الفروزآبـادي الصديقي الشـرازي، 

(ت817ه)، تحقيـق مكتـب تحقيـق الراث يف مؤسسـة 

العرقسـويس، مؤسسـة  نعيـم  بـإرشاف محمـد  الرسـالة 

ط8،  بـروت،  والتوزيـع،  والنـر  للطباعـة  الرسـالة 

(دلـس)546. مـادة  1426هــ-2005م: 

(3( الصحـاح تـاج اللغـة وصحـاح العربيـة، إسـامعيل 

بـن حـامد الجوهـري (ت393هـ )، تحقيـق أحمـد عبـد 

ط2،  بـروت،  للماليـن،  العلـم  دار  عطـار،  الغفـور 

.930/3 (دلـس)  مـادة  -1987م:  1407هـ  

(4( جمهـرة اللغـة، أبـو بكـر محمـد بن الحسـن األزدي 

البـري بـن دريـد، (ت321هــ)، تحقيـق رمـزي منـر 

بعلبـي، دار العلـم للماليـن، بـروت، 1987م: مـادة 

 .647/2 (دلـس) 

من املشـري وأخفاه« (5(.

ومل يقتـر التدليـس عـىل البيـع،  بل شـمل كل 

يشء، »ودلـس يف البيع ويف كل يشء إذا مل يبن 

عيبـه«(6(. فالتدليـس إًذا يعنـي إخفـاء العيـب أو 

كتامنـه يف البيـع ويف كل املعامـالت.

ثانياً: التدليس يف االصطالح الفقهي:

ارتبـط التدليـس عند الفقهـاء بعملية البيـع، إذ هو 

األصـل، ويتحقـق بسـر العيـب الذي يف السـلع 

املباعـة، أو إخفـاؤه أو كتامنه عن املشـري (7(.

والهـدف مـن التدليـس زيـادة الثمـن سـواء أكان 

هنـاك عيب، أو مل يكـن، أي أن التدليس هو فعل 

يـؤدي إىل زيـادة الثمـن (8(، أي بتحسـن السـلعة 

(5( املصبـاح املنـر يف غريـب الـرح الكبـر، أحمـد 

بـن محمـد بـن عـي الفيومـي املقـرئ، (ت770هــ)، 

(دلـس)  مـادة  بـروت، 1993م:  العلميـة،  الكتـب  دار 

.198/1

(6( لسـان العـرب، أبـو الفضل جـامل الديـن محمد بن 

مكـرم بن منظـور األفريقي املـري، (ت711هــ)، دار 

صـادر، بروت، لبنان، 1968م: مـادة (دلس) 1408/2.

(7( ينظـر : الكليـات (معجـم يف املصطلحات والفروق 

الحسـيني  مـوىس  بـن  أيـوب  البقـاء  أبـو  اللغويـة)، 

الكفـوي، (ت1094هــ)، قابله عىل نسـخة خطية وأعده 

للطبـع ووضع فهارسـه الدكتور عدنـان درويش، ومحمد 

املري، مؤسسـة الرسـالة، بـروت، 1419ه-1998م: 

اإلحسـان  عميـم  محمـد  الفقهيـة،  التعريفـات  314؛ 

املجـددي الركتي، (ت1402هــ)، دار الكتب العلمية، 

بـروت، 1424هــ-2003م: 55.

(8( ينظـر : الـرح الكبر، أبو الـركات أحمد بن محمد 

بـن أحمـد الدرديـر العـدوي املالـي، (ت1201هــ)، 

والنـر،  للطباعـة  الفكـر  دار  عليـش،  محمـد  تحقيـق 
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يف عـن املشـري وإظهارهـا بغـر حقيقتها.

إغـراء  أي  التغريـر،  هـو  فالتدليـس  هـذا  وعـىل 

املشـري وخديعته ليقـدم عىل السـلعة ظاناً إنها 

يف مصلحتـه والواقـع خـالف ذلـك(1(.

ثالثاً: التدليس يف القانون العراقي:

أنـه  بالتدليـس، إال  العراقـي  القانـون  مل يـرح 

أطلـق عليه لفـظ التغريـر، فنص القانـون املدين 

العراقـي يف املـادة (121) عـىل مـا يـأيت:

1- إذا غـرر أحـد املتعاقديـن باآلخـر وتحقـق أن 

يف العقـد غبنـاً فاحشـاً كان العقـد موقوفـاً عـىل 

إجـازة العاقـد املغبون، فـإذا مات مـن غرر بغنب 

تنتقـل دعـوى التغريـر لوارثه.

2- ويعتـر تغريـراً عـدم البيـان يف عقـود األمانـة 

بالبيـان  الشـبهة  التحـرز فيهـا عـن  التـي يجـب 

واإلرشاك  والتوليـة  املرابحـة  يف  كالخيانـة 

.)2 والوصيفـة(

بـروت، بـال تاريـخ: 349/11؛ املقنـع يف فقـه اإلمـام 

أحمـد بـن حنبـل، موفـق الديـن عبـد اللـه بـن أحمد بن 

أحمد بـن محمـد بـن قدامـة املقـديس، (ت620هــ)، 

تحقيـق عبـد القـادر األرنـاؤوط، ومحمـود األرنـاؤوط، 

وياسـن محمـود الخطيـب، مكتبـة السـوادي للتوزيـع، 

جـدة – السـعودية، بـال تاريـخ: 346/11.

وهبـة  الدكتـور  وأدلتـه،  اإلسـالمي  الفقـه  ينظـر:   )1)

مصطفـى الزحيـي، دار الفكـر، دمشـق، ط4، 1997م : 

.3069 /4

(2(  القانـون املـدين العراقي رقم (40) لسـنة 1951م. 

جريـدة الوقائـع العراقيـة، العـدد : 3015 بتاريـخ 08-

، ص 243. 09-1951م 

أي أن التغريـر ليـس عيبـاً مـا مل يقـرن بالغـنب 

الفاحـش، ومل يقبـل بـه املغـرر بـه.

ويتحقـق التغريـر بذكـر أحـد املتعاقديـن لآلخر 

أمـوراً أو يقـوم ببعـض األفعـال التـي مـن شـأنها 

ترغيـب املتعاقد اآلخـر إبرام العقـد، فيرتب عنه 

فاحـش(3(. غنب 

وهـذا يتوافـق مـع الـراي الفقهـي بـأن التدليـس 

ليـس يف إخفـاء العيـب أو كتامنه، وإمنـا يتحقق 

أيًضـا بالرويـج الـكاذب للسـلعة.  

فتنـاول جرميـة  العراقـي  العقوبـات  قانـون  أمـا 

املـادة  نصـت  إذ   ،(456) املـادة  االحتيـال يف 

بالحبـس كل مـن توصـل إىل  يعاقـب  أن  عـىل 

تسـليم أو نقـل حيـازة مـال متقـوم مملـوك للغر 

لنفسـه أو لشـخص آخـر، وذلـك بأحد الوسـائل 

اآلتية: باسـتعامل طـرق احتيالية. أو باتخاذ اسـم 

كاذب أو صفـة غر صحيحـة، أو تقرير أمر كاذب 

عـن واقعـة معينـة متى كان من شـأن ذلـك خداع 

املجنـي عليـه وحمله عـىل التسـليم(4(.

والفقـه  اللغـة  مـن  كل  اتفـاق  يظهـر  هـذا  مـن 

والقانـون العراقـي عىل تحقـق التدليـس يف كتم 

(3( ينظر: الوسيط يف نظرية العقد مع املقارنة واملوازنة 

بن نظريات الفقه الغريب وما يقابلها يف الفقه اإلسالمي 

انعقاد العقد (أركان العقد)  والقانون املدين العراقي يف 

والنر  الطبع  رشكة  الحكيم،  املجيد  عبد  د.  تأليف 

األهلية، بغداد، 1967م: 319/1 – 320. 

(4( ينظـر: نظريـة العقد واإلرادة املنفردة، دراسـة معمقة 

ومقارنـة بالفقـه اإلسـالمي، د. عبـد الفتـاح عبـد الباقي، 

املكتبـة القانونية، بغـداد، 1984م: 331.
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العيـب أو إخفاؤه، أو خداع املشـري أو الرويج 

الكـذاب للسـعلة. 

رابعاً: حكم التدليس:

التدليـس حرام يف اإلسـالم(1(، وقد اتفـق الفقهاء 

عىل هـذا(2(.

ومـن  حرمتـه،  النبويـة  األحاديـث  أكـدت  وقـد 

ذلـك:

1-  قولـه ملسو هيلع هللا ىلص: »الُْمْسـلُِم أَُخـو الُْمْسـلِِم، واَل يَِحلُّ 

لُِمْسـلٍِم بَـاَع ِمـْن أَِخيـِه بَيًْعـا ِفيـِه َعيْـٌب، إاِلَّ بَيََّنـُه 

.)3 )» لَُه

(1( ينظـر: األشـباه والنظائـر، أبـو نـر تـاج الديـن عبد 

الوهـاب بن عي بـن عبد الـكايف السـبي (ت771ه )، 

دار الكتـب العلميـة، 1411هـ  -1991م :285/1. 

محمـد  بـن  أحمـد  الحسـن  أبـو  التجريـد،  ينظـر:   )2)

الدكتـور  تحقيـق  (ت428هــ)،  القـدوري،  البغـدادي 

والدكتـور عـي جمعـة محمـد،  أحمـد رساج،  محمـد 

دار السـالم، مـر، ط2، 1427ه - 2006م: 2494/5؛ 

املدونـة، لإلمام مالك بن أنـس األصبحي، (ت179هـ)، 

1415هــ-1994م:  بـروت،  العلميـة،  الكتـب  دار 

309/3؛ املهـذب يف فقه اإلمام الشـافعي، أبو إسـحاق 

إبراهيـم بـن عـي بـن يوسـف الفروزآبـادي الشـرازي، 

(ت476هــ)، دار الكتـب العلميـة، بـروت، 1416هـ-

1995م: 49/2؛ الـكايف يف فقـه اإلمـام املبجـل أحمد 

بـن حنبـل، موفـق الديـن عبـد اللـه بـن أحمد بـن أحمد 

دار  (ت620هــ)،  املقـديس،  قدامـة  بـن  محمـد  بـن 

الكتـب العلميـة، بـروت، 1414هــ-1994م: 48/2.

(3( سـنن ابـن ماجـه، أبـو عبـد اللـه محمـد بـن يزيـد 

األرنـاؤوط،  شـعيب  تحقيـق  (ت273هــ)،  القزوينـي، 

وعبـد  بلـي،  قـره  كامـل  ومحمـد  مرشـد،  وعـادل 

بـروت،  العامليـة،  الرسـالة  دار  اللـه،  حـرز  اللطيـف 

وجـه الداللـة: أن التدليـس بكتـامن الحقيقـة هو 

إخفـاء عيـب يوجـب عليه بيانـه (4(.

2 - قولـه ملسو هيلع هللا ىلص: »َمـْن بَـاَع َعيْبًا لَْم يُبَيِّْنُه، لَـْم يَزَْل يِف 

ِه، َولَْم تَزَْل الَْماَلئَِكـُة تَلَْعُنُه«(5(. َمْقِت اللَـّ

الحقيقـة  بكتـامن  التدليـس  أن  الداللـة:  وجـه 

هـو إخفـاء عيـب يف أحـد العوضـن كأن يكتـم 

البائـع عيباً يف املبيـع، كتصدع يف جـدران الدار 

وطالئهـا بالجـص، ومـرض يف الدابـة، وحكـم 

هـذا النـوع أيضـاً الحرمـة(6(.

1430ه-2009م: أبـواب التجـارات، بـاب من بـاع عيبا 

فليبينـه ، 356/3، رقـم (2247). مـن حديـث عقبـة بن 

عامـر (ريض اللـه عنـه). والحديـث صحيـح اإلسـناد. 

ينظـر: مصبـاح الزجاجـة يف زوائـد ابن ماجـه، أحمد بن 

أيب بكر بن إسـامعيل الكناين البوصـري، (ت840هـ)، 

تحقيـق محمـد املنتقى الكشـناوي، دار العربية، بروت، 

ط2، 1403ه: 31/3. 

(4( ينظـر: رد املحتـار عـىل الـدر املختـار رشح تنويـر 

األبصـار املعروفـة بحاشـية ابـن عابدين، للسـيد محمد 

أمـن عابديـن بـن السـيد عمـر عابديـن بـن عبـد العزيز 

الدمشـقي الحسـيني الحنفـي (ت1252هـ )، دار الفكـر 

للطباعـة والنـر، بـروت، ط2، 1386هـ : 103/4.

(5( سـنن ابـن ماجـه: أبـواب التجـارات، بـاب مـن بـاع 

عيبـا فليبينـه ، 356/3، رقـم (2247). مـن حديث واثلة 

بـن األسـقع (ريض اللـه عنـه). و»هـذا إسـناد ضعيـف 

لتدليـس بقيـة بـن الوليـد«. مصبـاح الزجاجـة: 30/3.

(6( ينظر: حاشية ابن عابدين:103/4.
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املطلب الثاين: الضوابط الرشعية يف تجميل 	 

النساء يف مراكز التجميل

سـيام  وال  الفقهـاء  اختـالف  مـن  الرغـم  عـىل 

املعـارصون يف أحـكام التجميـل والتزيـن بـن 

الفريـق  أن  بهـذا  نعنـي  وال  ومتسـاهل،  متشـدد 

املتوسـط بينهـام هو عـىل الحـق أو أن الصواب 

معـه، إذ لـكل مقام مقـال، إال أنه ميكـن تلخيص 

الضوابـط الرعية يف التجميـل بأمور مخصوصة 

الدليـل  ذكـر  دون  مـن  ذكرهـا  عـىل  سـأقتر 

ملحدوديـة حجـم البحـث، ولشـهرة هـذه األدلة 

يف كتـب الفقـه.

أوالً: الضوابط الرشعية املتعلقة بالشعر: 

1. إن تغيـر الشـيب بالخضـاب ال يعـد تدليسـاً، 

إذ ال خـالف بن العلـامء يف جواز تغير الشـيب 

بالخضـاب(1(.

2. وللمـرأة املتزوجـة خضـب كفيهـا وقدميهـا 

بالحنـاء أو نحـوه يف كل وقت عدا وقت اإلحرام. 

القـايض  مسـلم،  بفوائـد  املعلـم  إكـامل  ينظـر:   )1)

أبـو الفضـل عيـاض بـن مـوىس بـن عيـاض اليحصبـي 

السـبتي (ت544هـ )، تحقيـق الدكتور يحيى إسـامعيل، 

دار الوفـاء للطباعـة والنـر، جـدة، 1419هـ : 625/6؛ 

املفهـم ملـا أشـكل مـن تلخيـص كتـاب مسـلم، أبـو 

العبـاس أحمـد بـن أيب حفص عمر بـن إبراهيـم الحافظ 

األنصـاري القرطبـي (ت656هـ )، تحقيـق مجموعة من 

الباحثـن، دار ابـن كثـر، ودار الكلـم الطيـب، دمشـق، 

1417هـ  -1996م 418/5؛ رشح صحيـح مسـلم، أبـو 

زكريـا محيـي الديـن يحيـى بـن رشف بـن مـري النووي 

بـروت،  العـريب،  الـراث  إحيـاء  دار  (ت676هـ )، 

.306/14 1392هـ : 

3. اتفـق الفقهـاء عـىل عـدم اسـتحباب النقـش 

بالخضـاب(2(. الجسـد  عـىل 

4. اتفق الفقهاء عىل كراهة نتف الشيب(3(.

الديـن  نظـام  للشـيخ  الهنديـة،  الفتـاوى  ينظـر:   )2)

الرهانبـورى وجامعـة مـن علـامء الهنـد األعـالم، دار 

الفكـر، بـروت، ط2، 1310هـ : 259/5؛ املنتقى رشح 

املوطـأ، أبـو الوليـد سـليامن بـن خلـف بـن سـعد بـن 

األندلـي  الباجـي  القرطبـي  التجيبـي  وارث  أيوب بـن 

بـال  القاهـرة،  اإلسـالمي،  الكتـاب  دار  (ت474هـ )، 

تاريـخ، مصـورة عـن ط1 ملطبعـة السـعادة يف مـر، 

1322هـ : 268/7؛ تحفـة املحتـاج يف رشح املنهـاج، 

شـهاب الديـن أحمـد بـن محمـد بـن عـي بـن حجـر 

الكـرى،  التجاريـة  املكتبـة  (ت974هـ )،  الهيتمـي 

النهـى  أويل  دقائـق  -1983م:60/4؛  1357هـ   مـر، 

رشح منتهـى اإلرادات، منصـور بـن يونـس بـن إدريـس 

البهـويت (ت1051ه )، عـامل الكتب، بـروت، 1414ه  

.47/1 -1993م: 

(3( ينظـر: الفواكـه الـدواين عـىل رسـالة ابـن أيب زيـد 

القـرواين، شـهاب الديـن أحمـد بـن غنيم بن سـامل بن 

دار  (ت1125هـ )،  املالـي  األزهـري  النفـراوي  مهنـا 

الفكـر للطباعـة والنـر، بـروت، 1415هـ - 1995م: 

402/2؛ املجمـوع رشح املهـذب، أبـو زكريـا محيـي 

الديـن بـن رشف النـووي (ت676هـ )، تحقيـق محمـود 

مطرحـي، دار الفكـر للطباعـة والنر، بـروت، 1417ه  

اللـه  عبـد  الديـن  موفـق  املغنـي،  292/1؛  -1996م: 

بـن أحمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة املقـديس 

-1968م  1388هـ   القاهـرة،  مكتبـة  (ت620هـ )، 

75/1؛ نيـل األوطـار رشح منتقـى األخبـار مـن أحاديث 

سـيد األخيـار، محمـد بـن عـي بـن محمـد الشـوكاين 

دار  الصبابطـي،  الديـن  عصـام  تحقيـق  (ت1250هـ )، 

.144/1 -1993م:  1413هـ   مـر،  الحديـث، 
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5. إن الخضـاب بالسـواد جائـز بـال كراهـة، وال 

بـأس بـه ألجـل التزين للنسـاء وهو قـول جمهور 

الفقهـاء(1(، عـىل خـالف الشـافعية الذيـن ذهبـوا 

إىل حرمـة الخضـاب باألسـود للمـرأة يف األصح 

.)2 عندهم(

6. اتفـق الفقهـاء عىل حرمة وصل املرأة شـعرها 

بشـعر نفسها أو بشـعر إنسـان، واختلفوا يف شعر 

الحيوان(3(.

(1( ينظـر: املحيـط الرهاين يف الفقـه النعامين، لرهان 

الديـن أيب املعـايل محمود بن تاج الدين أحمد بن برهان 

الديـن عبـد العزيز بـن عمر مـازه البخـاري (ت616ه )، 

الكتـب  دار  الجنـدي،  سـامي  الكريـم  عبـد  تحقيـق 

العلميـة، بـروت، 1424هـ  -2004م: 377/5؛ أوجـز 

املسـالك إىل موطـأ مالـك، محمـد زكريـا الكاندهلوي 

(ت14020هـ )، تحقيـق الدكتـور تقـي الديـب الندوي، 

دار القلـم، دمشـق، 1424هـ  -12003م: 25/15؛ فتـح 

البـاري رشح صحيـح البخـاري، أبـو الفضـل أحمـد بن 

عـي بـن حجـر العسـقالين الشـافعي (ت852هـ )، دار 

املعرفـة، بـروت، 1379هـ  -1960م: 300/10.

(2( ينظر: املجموع: 345/1.

(3( ينظـر: بدائـع الصنائـع يف ترتيـب الرائـع، أبـو بكر 

عـالء الديـن بـن مسـعود أحمـد الكاسـاين (ت587ه )، 

دار الكتـب العلميـة، بـروت، ط2، 1406هـ  -1986م: 

125/5؛ الثمر الداين يف تقريب املعاين رشح رسالة ابن 

أيب زيـد القـرواين، صالـح عبد السـميع األيب األزهري 

(ت1330هـ )، املكتبـة الثقافيـة، بـروت، بـال تاريـخ: 

519؛ املجمـوع: 147/3؛ الفـروع وتصحيـح الفـروع، 

أبـو عبـد اللـه محمد بـن مفلـح املقـديس (ت762ه )، 

وتصحيـح الفـروع أبـو الحسـن عـالء الديـن عـي بـن 

سـليامن املـرداوي (ت885هـ )، تحقيـق عبد اللـه عبـد 

املحسـن الـريك، مؤسسـة الرسـالة، بـروت، 1424هـ  

7. يجـوز وصل الشـعر بغر الشـعر، مثل الشـعر 

الصناعـي، وإليـه ذهـب جمهور الفقهـاء بخالف 

قالـوا  الذيـن  الحنابلـة  عـن  وروايـة  املالكيـة، 

بالحرمـة إن كان املوصـول أكر مـن القدر الذي 

تشـد به رأسـها(4(.

8. اتفـق الفقهـاء عـىل حرمـة النمـص، وأن نتف 

الوجـه  منـص(5(  يف  داخـل  الحاجبـن  شـعر 

عنـه(6(. املنهـي 

9. يجـوز للمـرأة أن تزيل ما يف جسـمها ووجهها 

مـن شـعر خشـن لتتزيـن لزوجهـا بذلـك، وهـو 

قـول جمهـور الفقهـاء عىل خـالف الشـافعية يف 

قـول راجـح لديهم، وهو قـول عنـد الحنابلة، وبه 

-2003م: 159/1؛ رشح النيـل وشـفاء العليـل، محمـد 

بـن يوسـف بـن عيـى أطفيـش (ت1332هـ )، مكتبـة 

اإلرشـاد، جدة، 1423هـ  -1914م: 176/14؛ الحدائق 

النـارضة يف أحـكام العـرة الطاهـرة، يوسـف البحـراين 

جامعـة  اإلسـالمية،  النـر  مؤسسـة  (ت1186هـ )، 

املدرسـن بقـم، إيـران، 1363هـ : 197/18.

املنتقـى:  239/5؛  عابديـن:  ابـن  حاشـية  ينظـر:   )4)

.68/1 املغنـي:  141/3؛  املجمـوع:  276/7؛ 

مـن  رأي  عـىل  باملنقـاش  الشـعر  إزالـة  النمـص:   )5)

عمـم، والحـف إزالة الشـعر باملـوس والخيـط وقرته، 

والحلـق هو اسـتئصال الشـعر باملـوس ونحوهـا. ينظر: 

املغنـي: 1/ 66.

(6( ينظـر: حاشـية ابن عابديـن: 6/ 372؛ رشح صحيح 

البـاري:  فتـح  396/1؛  املغنـي:  106/14؛  مسـلم: 

377/10 – 378؛ املحـىل، أبـو محمـد عـي بن أحمد 

بـن سـعيد بـن حـزم الظاهـري األندلـي (ت456هـ )، 

تحقيـق أحمـد محمـد شـاكر، دار الفكـر، بـروت، بـال 

النيـل: 177/14.  تاريـخ: 74/10؛ رشح 
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قـال الظاهرية(1( .

10. يجـوز للمـرأة غـر املتزوجـة إن كان لهـا 

شـعر يسـبب لها تشـويه كاللحية، أو الشارب، أو 

شـعر يشـوهها فـال مانـع مـن إزالتـه، وهـو ليس 

النمـص(2(. من 

عيـب  لديـه  ملـن  الباروكـة  لبـس  يجـوز   .11

يف الـرأس، أو مل يكـن هنـاك شـعر يف الـرأس 

بالنسـبة للمـرأة، فال حـرج يف اسـتعامل الباروكة 

لسـر هـذا العيـب، وذلـك ألن إزالـة العيوب من 

األمـور الجائـزة، فـام كان إلزالـة عيـب ال بـأس 

بـه، ويدخـل يف ذلـك اسـتعامل الباروكـة إلزالة 

عيـب يف رأس املـرأة كصلـع ونحـوه(3(.

ثانياً: الضوابط الرشعية املتعلقة بالتجميل:

األسـنان  تفليـج  حرمـة  عـىل  الفقهـاء  اتفـق   .1

(1( ينظر: حاشـية ابن عابدين: 6/ 372؛ حاشية العدوي 

الصعيـدي  عـي  الربـاين،  الطالـب  كفايـة  رشح  عـىل 

العـدوي املالـي (ت1189ه )، تحقيق يوسـف الشـيخ 

محمـد البقاعـي، دار الفكـر للطباعـة والنـر، بـروت، 

اآلداب  141/3؛  املجمـوع:  459؛   /2 1412هـ : 

الرعيـة واملنـح املرعيـة، محمـد بـن مفلح بـن محمد 

املقـديس الحنبـي (ت762هـ )، عامل الكتـب، بروت، 

بـال تاريـخ: 3/ 339؛ املحـىل: 398/3.

بـاز  بـن  العزيـز  عبـد  فتـاوى  مجمـوع  ينظـر:   )2)

(ت1420هـ )، جمعهـا محمد سـعد الشـويعر، طبعة دار 

.40/29 تاريـخ:  بـال  اإلفتـاء، 

(3( ينظـر: مجمـوع فتـاوى ورسـائل محمـد بـن صالـح 

نـارص  فهـد  وترتيـب  جمـع  (ت1421هــ)،  العثيمـن 

إبراهيـم السـليامن، دار الوطـن، ودار الريـا، السـعودية، 

.137/11 1413هــ: 

لتحديدهـا وتحسـينها(4(. بردهـا مبـرد ونحـوه 

2. العمليـات التجميليـة إن أريـد بهـا التجمـل 

وإظهـار الحسـن فحـرام، مثـل تصغـر األنف أو 

تغيـر شـلكه، أو علميـات شـد البـرة، أو وضع 

أو  البـرة،  تبييـض  أو  (الرصعـات)،  الغـامزات 

تقشـر البـرة إلخفـاء الحفـر الناتجـة عـن حب 

الشـباب، وغرهـا، أو تكبـر الثديـن، أو نحـت 

األرداف، مـام ال رضورة لـه، فهـو حـرام سـواء 

لـرورة  كان  إن  إال  ال،  أم  التدليـس  مـن  أكان 

ملجـأة؛ فـإن هـذا ال يعـد تدليسـاً(5(.

(4( ينظـر: حاشـية ابـن عابديـن: 119/1؛ املدخل، أبو 

عبـد اللـه محمد بن محمد بـن محمد العبـد ري الفايس 

املالي الشـهر بابـن الحـاج (ت737هـ )، دار الراث، 

لبنـان، بـال تاريـخ: 107/4؛ إعانـة الطالبـن عـىل حـل 

ألفـاظ فتـح املعـن، أبـو بكـر عثـامن بـن محمـد شـطا 

املنويف الدمياطي املي السـيد البكـري (ت1310ه )، 

دار الفكـر للطباعـة والنر، بـروت، 1418ه  -1998م: 

387/2؛ كشـاف القنـاع عـن مـن اإلقنـاع، منصـور بـن 

يونـس بـن صـالح الديـن بـن حسـن بـن أحمد بـن عي 

بـن إدريس البهـويت الحنبـي (ت1051هـ )، دار الكتب 

فقهيـة  دراسـات  94/1؛  1997م:  بـروت،  العلميـة، 

يف قضايـا طبيـة معـارصة، مجموعـة مـن الباحثـن، دار 

النفائـس للنـر والتوزيـع، عـامن، 1421هــ-2001م: 

.25 /1

عثيمـن:  ابـن  ورسـائل  فتـاوى  مجمـوع  ينظـر:   )5)

20/17-21؛ نقـل وزراعـة األعضـاء اآلدمية مـن منظور 

إسـالمي، د. عبـد السـالم عبـد الرحيـم السـكري، دار 

املنار، القاهـرة، 1988م: 232؛ أحـكام الجراحة الطبية 

واآلثـار املرتبـة عليهـا، د. محمـد املختار الشـنقيطي، 

األحـكام  السـعودية، 1993م: 173؛  الطائـف،  مكتبـة 
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3. يجـوز إجـراء العلميات التجميليـة إن أريد بها 

عيب(1(. إزالة 

4. يجـوز إجـراء العلميات التجميليـة إن أريد بها 

رّد مـا خلق الله عـز وجل(2(.

التجميليـة الحاجيـة  5. يجـوز إجـراء الجراحـة 

التشـويه(3(. إلزالـة 

مل  إن  الجراحيـة  العلميـات  إجـراء  يجـوز   .6

ملصلحـة  تحقيقـاً  راجحـة  مـرة  عنهـا  ينشـأ 

منشـودة مثـل التخلـص مـن حالة تثـر الحرج أو 

السـخرية(4(. 

ومـا تجـدر اإلشـارة إليـه أن بعـض املعارصيـن 

منـع مـن إجـراء كثـر مـن العلميـات التجميليـة 

بذريعـة تغيـر خلـق اللـه، مسـتدالً بقولـه تعاىل:  

َمّنَِينَُّهـۡم َوٓأَلُمَرنَُّهـۡم فَلَُيبَّتُِكـنَّ 
ُ
ِضلَّنَُّهـۡم َولَأ

ُ
حمسَولَأ

الطبيـة املتعلقـة بالنسـاء يف الفقـه اإلسـالمي، د. محمد 

خالـد منصـور، دار النفائـس، األردن، ط2، 1424هــ-

.184  -183 2004م: 

(1( ينظـر: الـرح املمتـع عـىل زاد املسـتقنع، محمـد 

بـن صالـح بـن محمـد العثيمـن (ت1421هـ )، دار ابن 

الجـوزي، السـعودية، 1422 - 1428هـ : 313/8؛ الفقه 

وآخـرون،  الطيـار  اللـه محمـد  عبـد  الدكتـور  امليـر، 

مـدار الوطن للنـر، الريـاض، ط2، 1433ه  -2012م: 

50/12؛ أحـكام الجراحـة الطبيـة: 182.

العثيمـن:  ابـن  ورسـائل  فتـاوى  مجمـوع  ينظـر:   )2)

.167/12 امليـر:  الفقـه  23/17؛ 

(3( ينظر: الفقه املير: 50/12.

الدامئـة  اللجنـة  الطـب واملـرىض،  فتـاوى  ينظـر:   )4)

للبحـوث العلميـة واإلفتـاء يف السـعودية، أرشف عـىل 

جمعهـا صالـح فـوزان الفـوزان، رئاسـة إدارة البحـوث 

العلميـة واإلفتـاء، الريـاض، بـال تاريـخ: 259.

 ِۚ فَلَُيَغّيِـُرنَّ َخۡلـَق ٱللَّ نَۡعٰـِم َوٓأَلُمَرنَُّهـۡم 
َ
ٱلۡأ َءاَذاَن 

ِ َفَقۡد  ـا ّمِـن ُدوِن ٱللَّ ـۡيَطَٰن َولِّيٗ َوَمـن َيتَِّخـِذ ٱلشَّ
بِيٗنـا ١١٩ يَعُِدُهـۡم َوُيَمّنِيِهـۡمۖ َوَما  َخِسـَر ُخۡسـَراٗنا مُّ
َوىُٰهۡم 

ۡ
ئَِك َمأ ْولَـٓـٰ

ُ
َّا ُغُروًرا ١٢٠ أ ـۡيَطُٰن إِل يَعُِدُهـُم ٱلشَّ

َجَهنَّـُم َولَا َيِجـُدوَن َعۡنَهـا َمحِيٗصـا ١٢١ىجس حجسالّنَِسـاء من 
الآيـة حمججحتجحت الى الآيـة جحتجحتجحتجحس.

أن  وبـن  بإسـهاب  املسـألة  هـذه  نقشـت  وقـد 

ليـس  املفريـن  عنـد  األقـوال  مـن  الصحيـح 

إجـراء عمليـات التجميـل وغرهـا، وإمنـا املراد 

منهـا: تغيـر ديـن اللـه(5(، وأىت بحجـج حاسـمة 

مبـا ال مزيـد عليـه.

مـن هـذا يتبـن أن هنـاك أمـوًرا متفـق عليـه بـن 

ينبغـي  ال  التـي  الثوابـت  مـن  وهـذه  الفقهـاء، 

أمـور  وهنـاك  مخالفتهـا،  أو  عنهـا،  الصـدور 

وحججـه،  أدلتـه  قـول  ولـكل  فيهـا،  مختلـف 

وهـذه مـن املتغـرات التـي ميكـن املصـر إىل 

أحـد األقـوال الفقهية فيها، وتأسيسـاً عـىل قاعدة 

العلـة وجـوًدا وعدًمـا)(6(. يـدور مـع  (الحكـم 

التدليـس يف  الفقهيـة املرتبـة عـىل  (5( ينظـر: اآلثـار 

املعامـالت املاليـة واألحـوال الشـخصية (دراسـة فقهية 

مقارنـة)، باسـم عـي حسـن بطـي، أطروحـة دكتـوراه، 

بغـداد،  العراقيـة،  الجامعـة  اإلسـالمية-  العلـوم  كليـة 

 .179  -165 2018م:   - 1439هــ 

(6( أصـول الرخـي، أبـو بكـر محمـد بـن أحمـد بن 

الوفـا  أيب  تحقيـق  (ت483هـ )،  الرخـي  سـهل  أيب 

182/2؛  1372هـ :  بـروت،  املعرفـة،  دار  األفغـاين، 

أبـو  الديـن  شـهاب  الفـروق،  أنـواع  يف  الـروق  أنـوار 

العبـاس أحمـد بن إدريـس املالـي املشـهور بالقرايف 

(ت684هـ )، عـامل الكتب، بـروت، بال تاريـخ: 43/2؛ 
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ومـا تجـدر اإلشـارة إليـه أن ألسـتدالل بحديـث 

رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص الـذي رواه َعبْـد اللَِّه ابِْن َمْسـُعوٍد 

اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص: »لََعـَن  اللـه عنـه) عـن رَُسـول  (ريض 

َصـاِت  َواملُتََنمِّ َواملُوتَِشـاَمِت،  الَواِشـاَمِت  ُه  اللَـّ

َاِت َخلْـَق اللَِّه«(1(. َواملُتََفلَِّجـاِت، لِلُْحْسـِن املَُغرِّ

وعـن عائشـة (ريض اللـه عنهـا): أن جاريـة مـن 

فتمعـط(2(  مرضـت  وأنهـا  تزوجـت  األنصـار 

شـعرها، فـأرادوا أن يصلوهـا، فسـألوا النبي ملسو هيلع هللا ىلص، 

َواملُْسـتَْوِصلََة«(3(. الَواِصلَـَة  ُه  اللَـّ »لََعـَن  فقـال: 

ترتيـب الفـروق واختصارهـا، أبـو عبـد اللـه محمـد بـن 

إبراهيـم البقـوري (ت707هـ)ـ تحقيق عمـر عباد، وزارة 

 - األوقـاف والشـؤون اإلسـالمية، املغـرب، 1414هــ 

.461/1 1994م: 

(1( متفـق عليه. صحيـح البخاري: كتاب تفسـر القرآن، 

]الحـر: 7[، 6/  فَُخـُذوُه{  الرَُّسـوُل  آتَاكُـُم  }َوَمـا  بَـاُب 

17، رقـم (4886)، كتـاب اللبـاس، بـاب املتفلجـات 

للحسـن، 7/ 164، رقـم (5931)، بـاب املتنمصـات، 

7/ 166، رقـم (5939)، بـاب املوصولة، 7/ 166، رقم 

(5943)، بـاب املستوشـمة، 7/ 167، رقـم (5948)؛ 

صحيـح مسـلم: كتـاب اللبـاس والزينـة، بـاب تحريـم 

واملستوشـمة  والواشـمة  واملسـتوصلة  الواصلـة  فعـل 

والنامصـة واملتنمصـة واملتفلجـات واملغـرات خلـق 

اللـه، 3/ 167، رقـم (2125).

(2( اي سقط شعرها. ينظر: فتح الباري:10/ 376؛

اللبـاس،  كتـاب  البخـاري:  صحيـح  عليـه.  متفـق   )3)

(5934)؛  رقـم   ،165  /7 الشـعر،  يف  الوصـل  بـاب 

صحيـح مسـلم: كتـاب اللبـاس والزينـة، بـاب تحريـم 

واملستوشـمة  والواشـمة  واملسـتوصلة  الواصلـة  فعـل 

والنامصـة واملتنمصـة واملتفلجـات واملغـرات خلـق 

.(2123) رقـم   ،1677  /3 اللـه، 

بلفـظ،  الَْحـارِِث  عـن  الحديـث  روي  ولكـن 

بَـا، َوُموكِلَُه،  ِه ملسو هيلع هللا ىلص آكَِل الرِّ قَـاَل: »لََعـَن رَُسـوُل اللَـّ

َوَشـاِهَدُه، وَكَاتِبَـُه، َوالَْواِشـَمَة َوالُْموتَِشـَمَة« قَـاَل: 

إاِلَّ ِمـْن َداٍء؟ فََقـاَل: »نََعـْم، َوالَْحـالُّ َوالُْمَحلَُّل لَُه، 

َدقَـِة، وَكَاَن يَْنَهى َعِن النَّـْوِح، َولَْم يَُقْل  َوَمانِـُع الصَّ

لََعـَن«(4(، وروي هـذا عن ابن مسـعود (ريض الله 

عنـه) أيًضـا(5(. أي أن النهـي ليـس عـىل إطالقه، 

فـإن كان عـن داء جـاز ذلك.

التحريـم املذكـور  أن  الشـوكاين: »ظاهـره  قـال 

إمنـا هـو فيـام إذا كان لقصـد التحسـن ال لـداء 

وعلـة فإنـه ليـس مبحـرم«(6(.

املطلـب الثالث: أشـكال التجميـل املعارص 	 

واملوقف الرشعـي منها

قبل اسـتعراض أشـكال التجميل املعـارصة أجد 

مـن املناسـب التنبيه عىل ثالثـة أمور:

بأشـكال  لـه  عالقـة  ال  البحـث  هـذا  إن  األول: 

التغيـر عـىل عمومه، وإمنـا التغير الـذي يرتب 

(4( املجتبـى مـن السـنن (السـنن الصغـرى)، أبـو عبـد 

الرحمـن أحمد بن شـعيب النسـايئ (ت303هـ )، تحقيق 

عبد الفتـاح أبـو غـدة، مكتـب املطبوعـات اإلسـالمية، 

الزينـة،  كتـاب  -1986م:  1406هـ   ط2،  حلـب، 

املوتشـامت وذكـر االختـالف عـىل عبـد اللـه بـن مـرة 

 .(5104) رقـم   ،147/8 هـذا،  يف  والشـعبي 

الله أحمد بن حنبل  (5( مسند أحمد بن حنبل، أبو عبد 

عادل  األرناؤوط،  شعيب  تحقيق  (ت241ه )،  الشيباين 

مرشد، وآخرين، إرشاف د عبد الله عبد املحسن الريك، 

مؤسسة الرسالة، بروت، 1421ه  -2001م:  58/7، رقم 

(3945)، قال الشيخ شعيب: »إسناده قوي«. 

(6( نيل األوطار: 239/6.  
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عليـه التدليـس.

الثـاين: إن التدليـس الذي متارسـه املـرأة مرهون 

بقبـول الرجـل؛ فـإن علـم بـه الرجـل وريض به، 

فـال أثـر للتدليـس يف النكاح.

الثالـث: بيان الحكـم الرعي ألشـكال التجميل 

التـي يدخلها التدليـس يف الخامتة.

أوالً: أشكال ألتجميل وعالقته بالتدليس:

ميكـن تقسـيم أشـكال التجميـل املعـارصة التي 

تلجـأ إليهـا املخطوبـة عىل قسـمن:

القسم األول: أشكال التجميل الدامئة:

لتغـر  املـرأة  إليهـا  تلجـأ  التـي  الشـكل  وهـذا 

شـكلها تغيـرًا دامئيًـا، وهـذا التغيـر يكـون عىل 

نوعـن:

قبـل  املـرأة  إليـه  تلجـأ  دامئـي  تغيـر  األول: 

كأن  بالخطوبـة،  يتعلـق  ال  أنـه  أو  الخطوبـة، 

تجـري عمليـة لتجميـل األنـف، فهـذا ال عالقـة 

لـه بالتدليـس عـىل الخطيـب أو ال يعد مـن قبيل 

عليـه. التدليـس 

الثـاين: تغيـر دامئـي تلجـأ إليـه املـرأة إلظهـار 

نفسـها مبظهـر مقبـول أو جميـل من أجـل التأثر 

يف الخطيـب، وهـذا مـن التدليـس، كأن تجـري 

الثديـن، أو  أو تكبـر  لتجميـل األنـف،  عمليـة 

شـد البـرة، أو نحـت األرداف، وغـر ذلـك من 

العمليات(1(.  

عثيمـن:  ابـن  ورسـائل  فتـاوى  مجمـوع  ينظـر:   )1)

20/17-21؛ نقـل وزراعـة األعضـاء اآلدمية مـن منظور 

إسـالمي، د. عبـد السـالم عبـد الرحيـم السـكري، دار 

املنار، القاهـرة، 1988م: 232؛ أحـكام الجراحة الطبية 

أو  الوقتيـة،  التجميـل  أشـكال  الثـاين:  القسـم 

التزيـن: أشـكال 

 وهـذا الشـكل تلجـأ إليـه املـرأة إلظهار نفسـها 

مبظهـر حسـن أمـام الخاطب، وهو عـىل نوعن:

األول: األنـواع التـي ال خـالف يف إباحتهـا بـن 

العلـامء، مثـل وضـع الكحـل، أو وضـع أحمـر 

الشـفاه غـر ذاك.

الفقهـاء،  بـن  فيهـا  املختلـف  األنـواع  الثـاين: 

وهـذه األنـواع بعضهـا يعريـه التدليـس وبعضها 

ال عالقـة لـه بالتدليـس، ومـدار بحثنـا هـو النوع 

الـذي يعريـه التدليـس، مثـل صبـغ شـعر الرأس 

باأللـوان ألخفـاء الشـيب..

ومـام ال شـك فيه أن اإلسـالم يحث عـىل الزينة، 

وكانـت عنايتـه بزينـة املـرأة متوافًقـا مـع أنوثتها، 

وتلبيـًة لنـداء الفطـرة فيهـا؛ وألن الرجـال يحبون 

تظهـر  وأن  املـرأة  لهـم  تتزيـن  أن  العمـوم  يف 

باملظهـر الجميـل الحسـن، بـل أنـه أحـد أهـم 

دواعـي اختيـار املـرأة هـو جاملهـا(2(.

أِلَْربَـعٍ:  املَـْرأَُة  »تُْنَكـُح  ملسو هيلع هللا ىلص:  اللـه  رسـول  قـال 

لاَِملَِهـا َولَِحَسـِبَها َوَجاَملَِها َولِِديِنَهـا، فَاظَْفْر ِبَذاِت 

يـِن، تَِربَـْت يَـَداَك«(3(. الدِّ

واآلثـار املرتبـة عليهـا، د. محمـد املختار الشـنقيطي، 

مكتبـة الطائـف، السـعودية، 1993م: 173؛ األحـكام

(2( نفس املصدر السابق

(3( متفـق عليـه من حديـث أيب هريـرة (ريض الله عنه). 

صحيـح البخـاري، أبـو عبـد اللـه محمـد بن إسـامعيل 

البخـاري الجعفـي (ت256هـ )، تحقيـق محمـد زهـر 

النجـاة، بـروت، 1422هـ :  النـارص، دار طـوق  نـارص 
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كل  يف  مطلـوب  »الجـامل  إن  الداللـة:  وجـه 

قرينتـه  تكـون  التـي  املـرأة  يشء وال سـيام يف 

.)1 ) وضجيعتـه«

وعـن أيب هريـرة (ريض اللـه عنـه)، قـال: كنـت 

عنـد النبـي ملسو هيلع هللا ىلص، فأتـاه رجـل فأخـره أنـه تـزوج 

امـرأة مـن األنصـار، فقـال لـه رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص: 

»أَنَظَـرَْت إِلَيَْهـا«؟، قـال: ال، قال: »فَاْذَهـْب فَانْظُْر 

إِلَيَْهـا، فَـِإنَّ يِف أَْعـُنِ اأْلَنَْصـاِر َشـيْئًا«(2(.

أعـن  يف  أن  الحديـث  معنـى  الداللـة:  وجـه 

األنصـار صغر، وقيـل: زرقة، وإمنا يبـاح له النظر 

»ألنـه يسـتدل بالوجـه عـىل الجـامل أو ضـده، 

وبالكفـن عـىل خصوبـة البـدن أو عدمهـا«(3(.

فهـذان الحديثان ظاهـرا الداللة يف أهمية الجامل 

للمـرأة، وأن طلبهـا التزيـن إلظهـار جاملهـا، أو 

تحسـن شـكلها أمـر فطري؛ لكن عـىل أن ال يقع 

رقـم   ،7/7 الديـن،  يف  األكفـاء  بـاب  النـكاح،  كتـاب 

بـن  مسـلم  الحسـن  أبـو  مسـلم،  صحيـح  (5090)؛ 

تحقيـق  (ت261هـ )،  النيسـابوري  القشـري  الحجـاج 

محمـد فـؤاد عبـد الباقـي، دار إحيـاء الـراث العـريب، 

بـروت، بـال تاريـخ: كتـاب الرضـاع، بـاب اسـتحباب 

 .(1466) رقـم   ،1086/5 الديـن،  ذات  نـكاح 

(1( عمـدة القـاري رشح صحيـح البخـاري، بـدر الدين 

أبـو محمـد محمـود بـن أحمـد بـن موىس بـن أحمد بن 

الحسـن العيني الحنفـي (ت855ه )، دار إحيـاء الراث 

العـريب، بـروت، 2010م: 86/20.

(2( صحيـح مسـلم: كتاب النكاح، باب نـدب النظر إىل 

وجـه املـرأة وكفيهـا ملن يريـد تزوجهـا، 1040/2، رقم 

 .(1424)

(3( رشح صحيح مسلم: 210/9.

يف دائـرة التدليس.

زينـة  الواقعـة يف  التدليـس  أشـكال  يـأيت  وفيـا 

املخطوبـة:

1 – إزالة الشعر أو وصله: 

امـرأة ال تخلـو مـن شـعر  أن نجـد  النـادر  مـن 

يف وجههـا أو يف بدنهـا، وإن إزالـة هـذا الشـعر 

مـن األمـور املتعـارف عليهـا بـن النسـاء، وهـو 

مـام يعرفـه الرجـال وال ينكرونـه؛ ولكـن الحـال 

يختلـف يف زيادة الشـعر عن الحـّد املعتاد، كأن 

يكون للمرأة لحية أو شـارب، أو يكسـو جسـدها 

شـعر كثيـف، فإن إزالة هذا الشـعر عنـد الخطوبة 

يعـد تدليسـاً؛ ألنـه مـن قبيـل إخفـاء العيوب.

ترتـب  إن  الباروكـة،  ارتـداء  الحـال يف  وكذلـك 

عليهـا التدليـس عـىل الخطـاب، أمـا إن كانـت 

الباروكـة ظاهـرة، ومل يجـد الخاطـب يف ذلـك 

بأسـاً، أو كان الخاطـب يعـرف الفتـاة، وال يـرى 

يف ارتدائهـا تدليًسـا، فهـو ليـس مـن التدليـس. 

2- التدليس بالتزيني )املكياج(:  

من املتعارف عليه أن تتزين املرأة لتحسن مظهرها 

أمام الخاطب، وهو حق مروع، بأن تظهر نفسها 

بأحسن صورة، وهناك أشكال من التزين معروفة 

مثل  التدليس،  من  تعد  منها، وال  شائعة ال حرج 

االكتحال، والتعطر، ووضع أحمر الشفاه، وحمرة 

الخدين، ولبس الحي، واملالبس الجميلة، وغر 

ذلك، فوضع الكحل عىل سبيل املثال ال يخفى 

أو للخدين،  للشفاه  الحمرة  الناظر، وكذلك  عىل 

لذلك فالتدليس منتٍف هنا، وال يرتب عليه رضر 

وال خداع.
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وهـذا بخالف أشـكال أخرى متطورة مـن التزين 

(املكيـاج) مثل إخفـاء تجاعيد البـرة، أو إخفاء 

ارتـداء  أو  الجسـد،  يف  أو  الوجـه  يف  الحـروق 

العدسـات امللونـة إلخفـاء عيـب يف العـن أو 

صبـغ  أو  الحقيقـي،  شـكلها  بغـر  إلظهارهـا 

الشـيب، أو إلخفـاء نـدوب دامئيـة، أو تبييـض 

البـرة، أو تسـمرها، وغـر ذلـك مـن العيـوب 

التـي يعدهـا الخاطـب منفـرة.

أمـا الرموش الصناعية التي تضعهـا الفتاة، فبغض 

النظر عـن أقوال بعـض املعارصين الذيـن منعوا 

مـن وضعهـا بذريعـة اإلرضار بالعـن(1(، فالـذي 

يبـدو يل أنهـا ال تعد تدليسـاً، إذ أن أمرها ظاهر ال 

يخفـى عىل الـرايئ، وحالهـا حال أحمر الشـفاه، 

الـذي ال يجهله أحد.

يف  املعـارصة  التدليـس  صـور  أحـكام  ينظـر: 

عقـود الزوج- دراسـة فقهيـة مقارنة، بسـام موىس 

اإلسـالمية  الجامعـة  ماجسـتر،  رسـالة  النـزيل، 

والقانـون، 2010م: 93. الريعـة  كليـة  بغـزة، 

3 – العمليات الجراحية:

نحن لسـنا هنـا يف معـرض بيان حكـم العمليات 

الجراحيـة لعـدم تعلقهـا باملوضوع، عـىل الرغم 

فهـذه  الثـاين،  املبحـث  يف  لـه  إيجازنـا  مـن 

(1( ينظـر: زينـة املرأة بـن اإلباحـة والتحريـم، الدكتور 

حيـاة محمـد خفاجـي، العـدد (111) من سلسـلة دعوة 

الحـق، 1412هــ -1991م: 155؛ وصل الشـعر وحكم 

زراعتـه - دراسـة فقهيـة مقارنـة، الدكتـور عـادل مبـارك 

املطـرات، بحـث مقـدم إىل كليـة الريعة والدراسـات 

اإلسـالمية، جامعـة الكويـت، بال تاريـخ: 28. 

العمليـات بعـد إجراءها غدت تحصيـل حاصل، 

سـواء أكان هـذا األمر بسـبب الخطوبـة أم بغره، 

الشـكل  إىل  تغـر  قـد  املخطوبـة  شـكل  أن  إذ 

الجديـد بعـد إجـراء العمليـة، وأن الخاطب يرى 

املـرأة مبظهرهـا أو بشـكلها الجديـد.

وعـىل سـبيل املثـال: لـو أجـرت الفتـاة عمليـة 

إجـراء  أو  الدهـون،  سـحب  أو  املعـدة،  قـص 

عمليـة تقويـم األسـنان، أو تجميـل األنـف؛ فإن 

شـكلها بعـد العمليـة هو شـكلها الحقيقـي الذي 

صـارت عليـه، فالتدليـس قـد انتفـى هنـا، وليس 

وال  الخاطـب،  عـىل  رضر  العمليـة  كتـامن  يف 

يرتـب عليـه أثـر مـادي أو معنـوي، والسـيام إن 

أجريـت العمليـة إلزالة رضر متحقق اسـتناًدا إىل 

قاعـدة (الـرر يـزال) (2(.

أمـا ما ذكـر مـن أن عمليات شـفط  الدهـون تعد 

مـن التدليـس بذريعـة عـودة الدهـون، وأن هـذا 

مـن العيـوب التـي توجب الـرد(3(.

(2( األشـباه والنظائر للسـبي:  41/1؛ تشنيف املسامع 

بجمـع الجوامـع، بـدر الديـن أبـو عبـد اللـه محمـد بـن 

تحقيـق  (ت794هـ )،  الزركـي  اللـه  عبـد  بـن   بهـادر 

د. سـيد عبـد العزيـز، د عبـد اللـه ربيـع، مكتبـة قرطبـة 

1418هـ   مـر،  الـراث،  وإحيـاء  العلمـي  للبحـث 

-1998م: 463/3؛ الغيـث الهامـع رشح جمع الجوامع، 

ويل الديـن أبـو زرعة أحمد العراقـي (ت826ه )، تحقيق 

العلميـة، بـروت،  الكتـب  دار  تامـر حجـازي،  محمـد 

.658 -2004م:  1425هـ  

(3( ينظـر: أحـكام صـور التدليـس املعـارصة يف عقـود 

النـزيل،  مـوىس  بسـام  مقارنـة،  فقهيـة  دراسـة  الـزوج- 

رسـالة ماجسـتر، الجامعة اإلسـالمية بغزة، كلية الريعة 
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وهـذا أمـر ليـس عـىل إطالقـه، بـل إن الواقع يف 

حـاالت كثرة جـًدا ينفيـه، واألحـكام الرعية ال 

تؤخـذ بالظنـون، وعىل قيـاس ما ذهـب إليه؛ فإن 

الفتـاة التي اتبعـت الحمية (الريجيم) أو مارسـت 

الرياضـة، تعد من املدلسـات؛ ألنهـا أخفت عيبًا 

ميكـن أن يعود الحًقـا، وهذا ما ال يقـول به أحد، 

وفضـالً عـن هذا مـن أن هـذه العمليـات هي من 

قبيـل إزالـة العيب كـام تقدم. 

4 – العيوب الخلقية:

هنـاك عيـوب خلقية تصاب بهـا الفتـاة أو املرأة، 

ومـع أن بعض هـذه العيوب ال عالقـة له مبوضع 

البحـث (التزين) إال أن بعضهـا له عالقة مبارشة، 

ومـن أجـل اإلحاطـة باملوضوع، فمن املناسـب 

ذكـر أنـواع هـذه العيـوب، وبيـان مـا يحـل فيـه 

التزيـن من عدمـه. وعـىل العموم ميكن تقسـيم 

هـذه العيـوب عىل ثالثـة أنواع:

األول: عيـوب تجهلها املـرأة، كأن تكون رتقاء(1( 

الجنـي،  بالـرود  مصابـة  أنهـا  أو  قرنـاء(2(،  أو 

والقانون، 2010م: 93.

(1( الرتقـاء لغـة: املـرأة املنضمـة الفـرج التـي ال يـكاد 

الذكـر يجوز فرجها لشـدة انضاممه. لسـان العـرب: مادة 

 .114/10 (رتق) 

واصطالحـاً: هي التي »ال يسـتطاع جامعهـا بأن ال يكون 

لها نقب سـوى املبال«. 

البنايـة رشح الهدايـة، بـدر الديـن أبو محمـد محمود بن 

أحمـد بن موىس بـن أحمد بن الحسـن العينـي الحنفي 

(ت855هـ )، تحقيـق أميـن صالـح شـعبان، دار الكتـب 

العلمية، بـروت، 1420هـ  -2000م: 588/5.

(2( مصـدر قرنـت املـرأة تقـرن قرنـا إذا كان يف فرجهـا 

وغـر ذلـك، فهـذه العيـوب ال ميكـن للفتـاة أن 

تعلمهـا، لذلـك فهي ال تعـد من التدليـس، وهي 

عيـوب ال عالقـة لهـا بالتزيـن.

أمرهـا،  وتخفـي  الفتـاة  تعلمهـا  عيـوب  الثـاين: 

التدليـس،  مـن  فهـذا  الدفـر(4(،  أو  كالبخـر(3(، 

وميكـن إخفـاؤه بالتزيـن باسـتخدام املعطـرات 

أم ال. أمكـن عالجهـا  وغرهـا، وسـواء 

العيـوب عـىل  مرضيـة: وهـذه  عيـوب  الثالـث: 

أقسـام: ثالثـة 

أولهـا: عيوب وراثيـة ليسـت يف املخطوبة، بل 

موروثـة يف عائلتهـا، مثل الجنـون، أو الرع، أو 

داء السـكري، وغـر ذلـك، فإخفاء هـذه العيوب 

مـن التدليـس، حتـى إن مل يتحقـق وقوعهـا يف 

احتـامالً  تبقـى  أنهـا  إال  األرسة،  أفـراد  جميـع 

قامئـاً، والكلمـة الفصل يف حقيقـة هذه األمراض 

لهـا  عالقـة  ال  وهـي  املختصـن،  األطبـاء  إىل 

بالتزيـن(5(. 

قـرن وهـو عظـم أو غدة مانعـة ولـوج الذكـر، ويجوز أن 

يقـرأ بفتـح الـراء وبسـكونها عـىل أنـه العظـم أو الغدة.. 

والقرنـاء: مـن النسـاء التـي يف فرجهـا مانـع مينـع مـن 

سـلوك الذكـر فيـه، إمـا غـدة غليظـة أو لحمـة مرتتقـة أو 

عظـم. ينظـر: لسـان العـرب: مـادة (قـرن) 335/13. 

(3( البخـر: بـوزن قلـم، نـن رائحـة الفـم، يقـال: بخـر 

الفـم بخـرا بكـر الخـاء يف املـايض وفتحهـا. ؛ لسـان 

العـرب: مـادة (بخـر) 47/4.

(4( الدفـر: النـن. واملـراد بـه الصنـان. لسـان العـرب: 

مـادة (دفـر) 289/4.

عثيمـن:  ابـن  ورسـائل  فتـاوى  مجمـوع  ينظـر:   )5)

20/17-21؛ نقـل وزراعـة األعضـاء اآلدمية مـن منظور 



»أحكام التدليس يف ضوء عمليات التجميل وزينة النساء»

64      | مصطفى رحيم ظاهر.......................................................................

املخطوبـة،  قامئـة يف  مزمنـة  أمـراض  ثانيهـا: 

مثـل ارتفاع ضغـط الدم، أو الحساسـية مـن مواد 

معينـة، أو داء السـكري، أو الـرع، وغـر ذلك، 

وهـي  التدليـس،  مـن  األمـراض  هـذه  فإخفـاء 

ليسـت مـن قبيـل التزيـن.

هـذه  أكانـت  سـواء  معديـة،  أمـراض  ثالثهـا: 

األمـراض مـن النـوع الـذي ميكـن الشـفاء منـه، 

الـذي  النـوع  مـن  أو  الجـرب،  أو  السـل،  مثـل 

الـرص  مثـل  لـه معـروف حتـى اآلن  ال عـالج 

والجـذام، فإخفـاء هـذه األمـراض مـن التدليس، 

وهـي ليسـت مـن قبيـل التزيـن.  

مالحظة مهمة:

هنـا أمر مل يتنبـه له جميـع الباحثـن املعارصين 

مناقشـاتهم  يف  أنهـم  وهـو  الشـديد،  لألسـف 

أو  الشـاب  أن  فرضيـة  مـن  انطلقـوا  للتدليـس 

الرجـل مل يكـن قـد رأى املرأة أو الفتـاة من قبل، 

أو مل يكـن يعرفهـا، أو أنهـا كانـت تضـع الخامر 

والنقـاب ومل يتيـر لـه رؤيتهـا مـن قبـل، وهـذا 

األمـر مـع وروده إال أنـه محـدود للغايـة، فكثـر 

مـن الزيجات تجـري بن األقـارب، أو بن زمالء 

دراسـة أو عمـل، أو من الجران، فالشـاب يعرف 

الفتـاة وهي تعرفـه، وليس جميـع الفتيات يضعن 

النقـاب، ويف هـذه الحالـة فالتدليـس منتـٍف إال 

يف حـاالت قليلـة كأن يكـون العيـب غـر ظاهر،  

إسـالمي، د. عبـد السـالم عبـد الرحيـم السـكري، دار 

املنار، القاهـرة، 1988م: 232؛ أحـكام الجراحة الطبية 

واآلثـار املرتبـة عليهـا، د. محمـد املختار الشـنقيطي، 

مكتبـة الطائـف، السـعودية، 1993م: 173؛ األحـكام

أو أن الفتـاة اعتـادت التدليـس يف مظهرهـا قبـل 

العدسـات  وضـع  اسـتدامت  كأن  الخطوبـة، 

امللونـة، أو وضـع مسـاحيق تبييـض البـرة، أو 

تصبـغ شـعرها باسـتمرار إلخفـاء الشـيب، فظـن 

الخاطـب أن مـا تظهر عليـه الفتاة هـو مظهرها أو 

شـكلها الحقيقـي، فهذا من التدليـس بال خالف.

ثانًيا: موقف الفقهاء من التدليس:

اختلـف الفقهـاء يف حكـم التدليـس عـىل ثالثـة 

مذاهب:

املذهـب األول: عـدم ثبـوت حـق خيار الفسـخ 

العيـوب املانعـة مـن االسـتمتاع  للمـرأة إال يف 

الجسـدي، وإليه ذهـب الحنفية، باسـتثناء محمد 

بـن الحسـن الذي وافـق جمهـور الفقهـاء(1(.

حجتهـم: أن الرجـل مـع هـذه العيـوب ال ينسـد 

عليهـا بـاب اسـتيفاء املقصـود، إمنـا تقـل رغبته 

فيهـا، أو تتـأذى بالصحبـة والعـرة معـه، وذلك 

غـر مثبت لهـا الخيـار(2(. 

املذهـب الثـاين: ال يـرد النـكاح بأي عيـب كان، 

وإليـه ذهـب الظاهرية(3(.

التـي غلـب عليهـا  واحتجـوا بعـدد مـن اآلثـار 

(1( ينظـر: املبسـوط، شـمس األمئـة أبو بكـر محمد بن 

أحمـد بـن أيب سـهل الرخـي الحنفـي (ت483هـ )، 

دار املعرفـة، بـروت، 1414هـ  -1993م: 96/5؛ بدائع 

الصنائـع: 328/2؛ تبيـن الحقائـق رشح كنـز الدقائـق، 

بـن محجـن  بـن عـي  الديـن عثـامن  فخـر  أبـو عمـر 

الزيلعـي الحنفـي (ت743هـ )، دار الكتـاب اإلسـالمي، 

بـروت، ط2، بـال تاريـخ: 17/3.

(2( ينظر: املصادر نفسها. 

(3( ينظر: املحىل: 280/9.
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تعـاىل:  قولـه  أدلتهـم  ضعـف اإلسـناد، وأقـوى 

ۡو تَۡسـِريُحۢ 
َ
تَـاِنۖ فَإِۡمَسـاُكۢ بَِمۡعـُروٍف أ َلٰـُق َمرَّ حمسٱلطَّ

 . الآيـة حمججحتجحتجحس  حجسالَبَقـَرة  بِإِۡحَسٰـٖنۗىجس 
وجـه الداللـة: أن اللـه تعـاىل مل يوجـب الفـراق 

بالعيـب، وأن النـكاح كـام أمـر اللـه عـز وجـل، 

إمسـاك مبعروف أو تريح بإحسـان، إال أن يأيت 

نـص صحيـح فيوقف عنـده(1(.

أن  الفقهـاء  الثالـث: مذهـب جمهـور  املذهـب 

التدليـس عيـب يجـب معـه حـق الفسـخ إال إن 

العيـب(2(. بهـذا  الـزوج  ريض 

هـذه  مـع  ألنـه  الراجـح؛  املذهـب  هـو  وهـذا 

العيـوب ينتفي القصـد من الزواج، وهو اسـتمتاع 

(1( ينظر: املحىل: 288/9.

(2( ينظـر: املبسـوط: 96/5؛ النـوادر والزيـادات عـىل 

مـا يف املدونـة مـن غرهـا مـن األمهـات، أبـو محمـد 

عبد اللـه بـن أيب زيـد عبـد الرحمـن النفـزي القـرواين 

املالـي (ت386هـ )، تحقيـق عبد الفتـاح محمد الحلو 

1999م:  بـروت،  اإلسـالمي،  الغـرب  دار  وآخريـن، 

محيـي  الشـافعي،  اإلمـام  فقـه  يف  التهذيـب  529/4؛ 

السـنة أيب محمـد الحسـن بن مسـعود بن محمـد الفراء 

املوجـود،  عبـد  عـادل  تحقيـق  (ت516هـ )،  البغـوي 

وعـي معـوض، دار الكتـب العلميـة، بـروت، 1418ه  

الزخـار  البحـر  185/7؛  املغنـي:  451/5؛  -1997م: 

الجامـع ملذاهـب علـامء األمصـار، أحمـد بـن يحيـى 

الرسـالة،  مؤسسـة  (ت840هـ )،  الزيـدي  املرتـى 

بـروت، 1975م: 61/4؛ رشح النيـل: 386/6؛ الروضة 

البهيـة رشح اللمعـة الدمشـقية، زين الدين بـن نور الدين 

عـي بن أحمـد الجعبـي العامـي املعـروف بـ(الشـهيد 

الثـاين) (ت965هـ )، دار العامل اإلسـالمي ببروت سـنة 

.154/5/8 1379هـ : 

الزوجـن ببعضهـام، وأن يسـكن أحدهام لآلخر، 

بـن  التـي  النفـرة  تولـد  العيـوب  هـذه  وألن 

الزوجـن، وهـي تعـارض الهـدف مـن الـزواج.

❊ ❊ ❊
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الخامتة

الحمد لله والصالة والسالم عىل رسول الله.

النتائـج  أهـم  ألخـص  البحـث  هـذا  يف خامتـة 

يـأيت: مبـا  والتوصيـات 

أوالً: النتائج:

التغريـر، أي إغـراء املشـري  التدليـس هـو   .1

يف  إنهـا  ظانـاً  السـلعة  عـىل  ليقـدم  وخديعتـه 

ذلـك. خـالف  والواقـع  مصلحتـه 

2. التدليس محرم رشًعا.

ثـالث  يف  تجـوز  التجميـل  عمليـات  إن   .3

حـاالت، هـي: إن أريـد بهـا إزالـة عيـب، أو إن 

أريـد بهـا رّد مـا خلـق اللـه عـز وجـل، أو إلزالـة 

نفسـياً. أو  اجتامعيـاً  حرجـاً  يسـبب  تشـويه 

بالسـواد ال  أو  بالخضـاب  الشـيب  4. إن تغيـر 

يعـد تدليسـاً.

وقدميهـا  كفيهـا  خضـب  املتزوجـة  للمـرأة   .5

بالحنـاء أو نحـوه، وعـدم اسـتحباب النقش عىل 

بالخضـاب. الجسـد 

6. كراهة نتف الشيب.

7. حرمـة وصـل املـرأة شـعرها بشـعر نفسـها أو 

بشـعر إنسـان، ويجوز وصل الشـعر بغر الشـعر، 

مثـل الشـعر الصناعي.

8. اتفـق الفقهـاء عـىل حرمـة النمـص، وأن نتف 

شـعر الحاجبـن داخـل يف النمص.

9. يجـوز للمـرأة أن تزيل ما يف جسـمها ووجهها 

مـن شـعر خشـن لتتزين لزوجهـا بذلـك، ويجوز 

للمـرأة غر املتزوجة إن كان لها شـعر يسـبب لها 

تشـويه كاللحيـة، أو الشـارب، أو شـعر يشـوهها 

فـال مانع مـن إزالته.

10. يجـوز لبـس الباروكـة ملـن لديـه عيـب يف 

الرأس.

11. حرمة تفليج األسنان بردها مبرد ونحوه.

ثـم  الخاطـب،  عـىل  الفتـاة  دلسـت  إن   .12

تزوجهـا، فهـو بالخيـار إن شـاء ريض بـه، فال أثر 

فسـخ. شـاء  وإن  النـكاح،  يف  للتدليـس 

13. إن عمليـات التجميـل أو التزيـن التـي تغر 

مـن شـكل املـرأة إلظهـار نفسـها مبظهـر مقبول 

قبلهـا  أمـا  التدليـس،  الخطيـب مـن  للتأثـر يف 

فليـس مـن التدليـس بغـض النظـر عـن الحكـم 

الرعـي لهـا.

ثانياً: التوصيات:

1. عـىل الرغـم مـن الرخـص التـي بينهـا الرع 

الحنيـف إال أن هـذا ال ينبغـي أن يكـون مدعـاة 

للمبالغـة يف الرخـص، إذ أن الـرورات تقـدر 

بقدرهـا.

2. مـع أهميـة الشـكل للمـرأة وحتـى للرجـل، 

إال أن هنـاك معايـر أخـرى للجـامل، كالطاعـة 

واألدب وحسـن الخلـق والديانة، فمن ترك شـيئاً 

للـه عوضـه اللـه خـراً منه.

❊ ❊ ❊
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50. كشـاف القنـاع عن مـن اإلقنـاع، منصور بن 

يونـس بـن صـالح الدين بن حسـن بـن أحمد بن 

عي بن إدريـس البهويت الحنبـي (ت1051ه )، 

دار الكتب العلميـة، بروت، 1997م.

51. الكليـات (معجم يف املصطلحات والفروق 

اللغويـة)، أبـو البقـاء أيوب بـن موىس الحسـيني 

الكفـوي، (ت1094هـ)، قابله عىل نسـخة خطية 

وأعـده للطبـع ووضـع فهارسـه الدكتـور عدنـان 

درويـش، ومحمـد املـري، مؤسسـة الرسـالة، 

بـروت، 1419هـ-1998م.

52. لسـان العـرب، أبـو الفضـل جـامل الديـن 

محمـد بن مكـرم بن منظـور األفريقـي املري، 

(ت711ه)، دار صادر، بـروت، لبنان، 1968م.

53. املبسـوط، شـمس األمئـة أبـو بكـر محمـد 

الحنفـي  الرخـي  سـهل  أيب  بـن  أحمـد  بـن 

1414هـ   بـروت،  املعرفـة،  دار  (ت483هـ )، 

-1993م.

54. املجتبـى مـن السـنن (السـنن الصغـرى)، 

أبـو عبـد الرحمـن أحمـد بـن شـعيب النسـايئ 

غـدة،  أبـو  عبد الفتـاح  تحقيـق  (ت303هـ )، 

ط2،  حلـب،  اإلسـالمية،  املطبوعـات  مكتـب 
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-1986م. 1406هـ  

55. املجمـوع رشح املهـذب، أبـو زكريا محيي 

الديـن بـن رشف النـووي (ت676هـ )، تحقيـق 

محمـود مطرحـي، دار الفكـر للطباعـة والنـر، 

بـروت، 1417هـ  -1996م.

بـاز  بـن  العزيـز  عبـد  فتـاوى  مجمـوع   .56

(ت1420هـ )، جمعهـا محمـد سـعد الشـويعر، 

تاريـخ. بـال  اإلفتـاء،  دار  طبعـة 

57. مجمـوع فتـاوى ورسـائل محمد بـن صالح 

فهـد  وترتيـب  جمـع  (ت1421هــ)،  العثيمـن 

نـارص إبراهيم السـليامن، دار الوطن، ودار الريا، 

السـعودية، 1413هـ.

58. املحـىل، أبـو محمـد عـي بـن أحمـد بـن 

سـعيد بن حـزم الظاهري األندلـي (ت456ه )، 

تحقيـق أحمد محمد شـاكر، دار الفكـر، بروت، 

تاريخ. بـال 

النعـامين،  الفقـه  يف  الرهـاين  املحيـط   .59

تـاج  محمود بـن  املعـايل  أيب  الديـن  لرهـان 

الديـن أحمـد بـن برهـان الديـن عبـد العزيـز بن 

عمـر مـازه البخـاري (ت616هـ )، تحقيـق عبـد 

الكريـم سـامي الجنـدي، دار الكتـب العلميـة، 

-2004م. 1424هـ   بـروت، 

60. املدخـل، أبـو عبـد اللـه محمـد بـن محمد 

بـن محمـد العبـد ري الفـايس املالـي الشـهر 

بابـن الحاج (ت737هـ )، دار الـراث، لبنان، بال 

تاريخ.

61. املدونـة، لإلمـام مالك بن أنـس األصبحي، 

بـروت،  العلميـة،  الكتـب  دار  (ت179هــ)، 

1415هــ-1994م.

62. مسـند أحمـد بن حنبـل، أبو عبـد الله أحمد 

بـن حنبـل الشـيباين (ت241ه )، تحقيق شـعيب 

األرنـاؤوط، عادل مرشـد، وآخرين، إرشاف د عبد 

اللـه عبـد املحسـن الـريك، مؤسسـة الرسـالة، 

بروت، 1421هـ  -2001م.

63. مصبـاح الزجاجـة يف زوائد ابن ماجه، أحمد 

بـن أيب بكـر بـن إسـامعيل الكنـاين البوصري، 

(ت840هـ)، تحقيق محمد املنتقى الكشـناوي، 

دار العربيـة، بروت، ط2، 1403هـ.

64. املصبـاح املنـر يف غريـب الـرح الكبر، 

أحمـد بـن محمـد بـن عـي الفيومـي املقـرئ، 

بـروت،  العلميـة،  الكتـب  دار  (ت770هــ)، 

1993م.

65. املغنـي، موفـق الديـن عبـد اللـه بـن أحمد 

املقـديس  قدامـة  بـن  محمـد  بـن  أحمـد  بـن 

(ت620هـ )، مكتبـة القاهرة، 1388هـ  -1968م 

75/1؛ نيـل األوطـار رشح منتقـى األخبـار مـن 

بـن  بـن عـي  األخيـار، محمـد  أحاديـث سـيد 

محمـد الشـوكاين (ت1250هـ )، تحقيـق عصام 

الديـن الصبابطي، دار الحديـث، مر، 1413ه  

-1993م.

تلخيـص كتـاب  66. املفهـم ملـا أشـكل مـن 

حفـص  أيب  بـن  أحمـد  العبـاس  أبـو  مسـلم، 

عمـر بـن إبراهيـم الحافـظ األنصـاري القرطبـي 

(ت656هـ )، تحقيق مجموعة مـن الباحثن، دار 

ابـن كثـر، ودار الكلـم الطيب، دمشـق، 1417ه  

أبـو  مسـلم،  صحيـح  رشح  418/5؛  -1996م 
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زكريـا محيـي الديـن يحيـى بـن رشف بـن مـري 

النـووي (ت676هـ )، دار إحيـاء الـراث العريب، 

بـروت، 1392هـ .

67. مقاييـس اللغـة، أبو الحسـن أحمد بن فارس 

بـن زكريـا، (ت395هــ)، تحقيـق عبـد السـالم 

هـارون، دار الفكر، بـروت، 1399هـ-1979م.

68. املقنع يف فقـه اإلمام أحمد بن حنبل، موفق 

الديـن عبـد اللـه بـن أحمد بـن أحمد بـن محمد 

بـن قدامـة املقـديس، (ت620هــ)، تحقيق عبد 

القادر األرنـاؤوط، ومحمود األرناؤوط، وياسـن 

للتوزيـع،  السـوادي  مكتبـة  الخطيـب،  محمـود 

جـدة – السـعودية، بـال تاريخ.

69. املنتقـى رشح املوطـأ، أبـو الوليد سـليامن 

بـن خلف بن سـعد بـن أيوب بـن وارث التجيبي 

دار  (ت474هـ )،  األندلـي  الباجـي  القرطبـي 

الكتـاب اإلسـالمي، القاهـرة، بال تاريـخ، مصورة 

عـن ط1 ملطبعـة السـعادة يف مـر، 1322ه .

أبـو  الشـافعي،  اإلمـام  فقـه  يف  املهـذب   .70

إسـحاق إبراهيم بن عي بن يوسـف الفروزآبادي 

العلميـة،  الكتـب  الشـرازي، (ت476هــ)، دار 

بـروت، 1416هــ-1995م.

دراسـة  املنفـردة،  واإلرادة  العقـد  نظريـة   .71

معمقـة ومقارنة بالفقه اإلسـالمي، د. عبـد الفتاح 

عبـد الباقي، املكتبـة القانونية، بغـداد، 1984م.

72. نقـل وزراعـة األعضـاء اآلدميـة مـن منظـور 

إسـالمي، د. عبد السـالم عبـد الرحيم السـكري، 

دار املنـار، القاهـرة، 1988م.

املدونـة  يف  مـا  عـىل  والزيـادات  النـوادر   .73

مـن غرهـا مـن األمهـات، أبـو محمـد عبد اللـه 

القـرواين  النفـزي  الرحمـن  عبـد  زيـد  أيب  بـن 

املالـي (ت386هـ )، تحقيق عبـد الفتاح محمد 

الحلـو وآخريـن، دار الغـرب اإلسـالمي، بروت، 

1999م.

املقارنـة  مـع  العقـد  نظريـة  يف  الوسـيط   .74

واملوازنـة بـن نظريـات الفقه الغريب ومـا يقابلها 

يف الفقـه اإلسـالمي والقانـون املـدين العراقـي 

يف انعقـاد العقـد (أركان العقـد) تأليـف د. عبـد 

املجيـد الحكيـم، رشكـة الطبـع والنـر األهلية، 

1967م. بغـداد، 

75. وصل الشـعر وحكـم زراعته - دراسـة فقهية 

مقارنـة، الدكتـور عادل مبـارك املطـرات، بحث 

مقـدم إىل كليـة الريعة والدراسـات اإلسـالمية، 

جامعـة الكويت، بـال تاريخ.
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